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Verslag 
 
Plantage Weesperbuurt Overleg 
Dd maandag 7 december 2015, 20.00 uur 
In Eik en Linde 
 
Aanwezig: Henk van der Westen (vz), Jan Sluijter (politie), Marlies Steverink, Peter Anink, 
Robert Vreeken, Günter Bitsch, Anke Weber, Wim Pelt, Vera Amende, Inge Blaauw, Michel 
Snoeren, Karel Warmenhoven, Pienke Kal (aantek.) 
Afwezeig m.k.: Cliff van Dijk, Anne van den Eijnden 
 
1. Voorzitter opent de vergadering.  
Aanwezigen wordt gevraagd naam en eventueel email adres te noteren op een rondgaande 
lijst. Vz stelt voor agendapunt 5 en 6 om te wisselen. 
 
2. Verslag Voortgangs Overleg dd 12 oktober 2015 
Dit wordt goedgekeurd behoudens het jaar 2015 dat 2016 moet zijn op pag.2 sub 
Sarphatistraat mbt uit te voeren pilot.  
 
3. Mededelingen 
11 dec. Presentatie Buurtboeken in Witte Boei 
15 dec. Tweede Buurtbijeenkomst “Opfrissen Witte Boei” 
17 dec. Kerstborrel voor medewerkers Witte Boei 
20 dec. Kerstdiner in Witte Boei 
29 dec. Eindejaars diner StadsDorp Centrum-Oost 
 7  jan.2016 Nieuwjaars receptie 
 
4. Gebiedsplan 2016 Deelgebied Oost 
Het Gebiedsplan 2016 is inmiddels besproken en vastgesteld in de vergadering van 12 
oktober 2015, zonder dat het PWO hier schriftelijk een visie op heeft gegeven. Dit in 
tegenstelling tot het Eilanden Overleg.  
Het PWO neemt zich voor in 2016 actief aandacht te besteden aan de opstelling en 
uitvoering van het volgende Gebiedsplan, door hierop ook schriftelijk te reageren. 
Vz stelt de vraag of het Gebiedsplan een nuttig instrument is? Het plan is nog niet 
aangenomen door de Centrale Stad. 
Peter Anink  stelt dat het Gebiedsplan 2015/2016 een goed plan was en vooral nuttig voor 
ons gebied: Centrum Oost. Het was goed doortimmerd. 
Het nieuwe Gebiedsplan 2017 is gericht op een veel groter gebied. Bovendien werkt de 
nieuwe bestuursstructuur van de stad Amsterdam hierin door. 
Zo is de rol van de gebiedscoördinator in de nieuwe structuur ten aanzien van onze buurt 
Centrum Oost en het PWO nog niet helder. Het PWO zal in 2016 de vinger beter aan de pols 
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houden, door in gesprek te blijven met de gebiedscoördinator en andere contact 
mogelijkheden, zoals het spreekuur van de burgemeester in de centrale stad, en 
commissievergaderingen. 
 
5. Virtuele Plantage Weesper Buurtschouw vervolg. 

Ter tafel ligt een vervolglijst.  
- Niemand weet hoe de Groene Loper bij de Hortus zo stuk gereden kon worden. Wie was 

hiervoor verantwoordelijk? Ook de politie staat voor een raadsel. De  vraag is of het stuk 
gereden gedeelte bij de Hortus zal worden hersteld door de gemeente. Afwachten. 

- Herinrichting WHP en PPL: eventuele actie van de gemeente wordt met belangstelling 
afgewacht. Ingekomen brief van mw C.J.J.Perlee 

- Hoponhopoffbus Artis. Dit is een heikel punt voor veel buurtbewoners , die last van 
ondervinden van deze (diesel)bussen, met name de stilstaande bussen. De gemeente 
ambtenaar die hierover gaat is benaderd  en heeft de buurtbewoners weliswaar gelijk 
gegeven, maar heeft vervolgens niets meer van zich laten horen. 
De discussie breidt zich uit tot de verbreding van de Plantage Doklaan (wat was het 
eigenlijke doel?), de overlast van diesel-boten in de grachten, en de mogelijkheid 
vervuilende bussen aan de rand van stad te parkeren waarna passagiers met elektrische 
busjes verder de stad in kunnen reizen. Dit zou de luchtkwaliteit sterk verbeteren. 

- Shoa Museum. Tijdens een bijeenkomt op … november heeft de directie van het Joods 
Historisch Museum een toelichting gegeven op de plannen om een show Museum in te 
richten in de voormalige IVKO Kweekschool. In eerste instantie zullen tijdelijke 
tentoonstellingen worden ingericht op de begane grond. Op de 2e verdieping zullen 
ateliers komen voor vnl buitenlandse kunstenaars binnen het programma ‘’Broedplaats’’ 
dat momenteel door kunstenaars in Amsterdam Noord wordt geprogrammeerd. In de 
volgende Buurtkrant 1018 zal hieraan aandacht worden besteed. 

- Sint Jacob. In een informatieve bijeenkomst heeft …. Toelichting gegeven op de bouw- 
en inrichtingsplannen. Wordt vervolgd. 
Een discussie ontstaat over de aard van de appartemeten die in St Jacob zijn voorzien. 
Deze zitten alle in de vrije sector. Dhr Vreeken is van mening  dat sociale woningen en 
vrije sector woningen heel goed samen kunnen gaan in een gebouw, door samenwerking 
tussen VVE en woningbouwvereniging. De Oranje Nassaukazerne is hier een voorbeeld 
van.  
De plannen met St.Jacob zijn door de projectontwikkelaar besproken met de 
desbetreffende ambtenaar bij de gemeente. 

- Tramhalte Artis.  De Plantage Weesperbuurt Vereniging heeft gereageerd, alsmede vele 
particulieren en bedrijven in de buurt.  
Een aantal  omwonenden heeft een alternatief plan ingediend.  Mw van Hall heeft 
namens de gemeente de vele reacties/zienswijzen geïnventariseerd. 
Het is nu wachten op verdere stappen van de gemeente (mw van Hall) 

- Wittenberg Omgevingsvergunning en Handhavingsverzoek . 
De Omgevingsvergunning is verleend door de Gemeente. Een wijziging in de 
Omgevingsvergunning blijkt te zijn dat er nu zonnepanelen op het dak zijn opgenomen. 
Het is niet bekend of een Handhavingsverzoek is ingediend. Vera Amende zal navraag 
doen. Het zijn de directe omwonenden die mogelijk nog een protest kunnen laten horen, 
hoewel de juridische argumenten uitgeput lijken te zijn. 

- UvA campus. Karin Bosboom  is als coördinator opgevolgd door mw Van den Eijnden. 
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- Boekmanschool. Over de verbouwing is niets bekend, behalve dat het nieuwe gebouw 
hoger zal zijn. Mogelijk levert dit overlast voor de omwonenden. 

- Herinrichting Weesperplein.  Weinig over bekend. 
- Uitbouw UvA . Deze vindt voortgang 
- Luchtkwaliteit Weesperstraat.  

Het onderwerp luchtkwaliteit overstijgt de buurt.  Ook de Mauritskade en 
Zeeburgerstraat zouden bij een studie en actie betrokken moeten/kunnen worden. Het is 
een urgent punt waaraan, tezamen met diesel-bussen, elektrische auto’s en elektrisch 
voortgedreven boten apart aandacht besteed zou moeten worden. Een punt voor de 
mobiliteits-agenda. 

 
6. Relatie Gebiedsteam deelgebied Centrum Oost en het PWO 
Vz memoreert de brief van Roeland Lagendijk, gebiedscoördinator Centrum Oost, naar 
aanleiding van en gesprek tussen hem, Kiky Lautenslager en Elise Kleisen, namens de 
gemeente, en Henk van der Westen, Karel Warmenhoven, Marlies Steverink en Pienke Kal 
namens het PWO, dd 5 nov. 2015 
En een brief ondertekend door Boudewijn Oranje (voorzitter) en Suze Duinkerke (secretaris) 
van het Dagelijks Bestuur betreffende de Nota Burgerparticipatie, dd 30-11-2015. 
De verhouding over en weer is niet soepel, niet helder en enigszins stroef. 
Dit is mogelijk een gevolg van de gewijzigde verhoudingen en verantwoordelijkheden binnen 
de Gemeente.  De Deelraad als gesprekspartner is verdwenen. Bewoners moeten zich 
rechtstreeks wenden tot de centrale gemeente, per email. 
Het PWO acht zich een ‘coördinatiepunt’  tussen bewoners en gemeente. Maar kan het dit 
ook zijn? Hiervoor is een zinvol inhoudelijk overleg tussen PWO en Centrum-Oost (Roeland 
Lagendijk) noodzakelijk. 
Volgens de Gemeente is het PWO geen vertegenwoordigende/representatieve  groep. Is dat 
zo? 
Het PWO zou zich mogelijk meer op thema’s die in de buurt relevant zijn moeten richten, op 
initiatieven en perspectieven. Per onderwerp/probleem zou een groepje bewoners gevormd 
kunnen worden, dat namens het PWO actie onderneemt.  
En moeten die onderwerpen dan met de gebiedscoördinator worden besproken, of hoger op 
in de gemeentelijke structuur? 
Op de Eilanden worstelt men ook met deze problemen. Zij hebben nu ook een 
Buurtspreekuur ingesteld. Het verschil tussen PWO en Eilanden Overleg is dat de  ‘cultuur’ 
bij de laatste meer actie gericht is. 
Hierop zal ter voorbereiding op een volgend PWO worden teruggekomen. Intussen wacht de 
groep van 4 op een uitnodiging voor een volgend gesprek met Roeland Lagendijk en 
collega’s. 
 
7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
Jan Sluijter meldt dat in overleg met Ruben Groen (gebiedsmedewerker openbare ruimte) 
overlegd wordt met grote winkels zoals AH om hun ’’goedkope dagen’’ (voordeel acties) niet 
tegelijk te houden, om drukte overlast te voorkomen. 
Peter Anink vraagt voorzitter om met Roeland Lagendijk te bespreken op welke datum het 
volgende PWOVoortgangsoverleg ( in april) kan plaatsvinden. 
De agenda hiervoor kan dan op een PWO vergadering in februari worden opgesteld. 
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Michel Snoeren stelt dat Artis mede verantwoordelijk is voor de bussen die bezoekers bij 
Artis afzetten. Hij stelt voor Artis bij deze bussen-discussie te betrekken. 
Anke Weber attendeert een ieder dat het aanmelden bij Woningnet nog tot 31 december 
kan! 
 
8. Voorzitter sluit de vergadering wanneer niemand meer het woord vraagt.  


